CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
“PARLAMENTO VEREADOR DAVID PAGUNG”
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ata da 8ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 20 de agosto de 2021.
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 horas
(dez horas), no Plenário da Câmara Municipal de Vila Pavão Dr. Sérgio Krüger, sito
a Rua Travessa Pavão nº 63 Bairro Centro, à Câmara Municipal de Vila Pavão – ES
reúne-se a Sessão Extraordinária em sua Oitava-Legislatura sob a Presidência do
Vereador João Trancoso. Agradecer primeiramente a Deus que é eterno e todo
poderoso e assim agradecendo aqui já de imediato aqui a presença de todos os
vereadores, que bom, que coisa linda. Entendeu? Uma Sessão Extraordinária ter
todos os vereadores aqui presentes, isso é muito bom, é sinal que estamos é juntos
lutando pelo o mesmo objetivo e assim aqui cumprimentar a nossa primeira
secretária Neusdete Rossini Moreira, o nosso vi-presidente Juvenal Medici Ferreira.
Cumprimentar o Excelentíssimo vereador Vagno Bento Felício, cumprimentar o
Excelentíssimo vereador Aristeu Reetz, cumprimentando o Excelentíssimo vereador
Jadismar Alves de Macêdo, cumprimentando o Excelentíssimo vereador Marcos
Antonio da Silva, cumprimentar o Excelentíssimo vereador Francisco de Assis
Campos e cumprimentar o Excelentíssimo vereador segundo secretário da mesa
diretora José Carlos Biral. Cumprimentar aqui a todos os funcionários desta Casa
legislativa e estender aí o meu bom dia a todos. Logo após o senhor presidente
solicita a primeira Secretária Neusdete Rossini Moreira para fazer a chamada
nominal dos Vereadores presentes: Aristeu Reetz, Francisco de Assis Campos,
Jadismar Alves de Macêdo, João Trancoso, José Carlos Biral, Juvenal Medici
Ferreira, Marcos Antonio da Silva, Neusdete Rossini Moreira, Vagno Bento Felício.
Após verificação do Quórum Regimental, o Senhor Presidente solicita ao vereador
Segundo secretário José Carlos Biral para lecionar a Leitura Bíblica encontrada no
livro de Colossenses Capítulo 3 Versículos 23 – 24. Após a Leitura Bíblica,
pronunciou o Senhor Presidente em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão.
Todos os senhores vereadores foram convocados para está Sessão Extraordinária
com a finalidade exclusiva para discutir e votar os projetos de Leis do Poder
Executivo, conforme Edital de Convocação. Prossegue o Senhor presidente: Neste
momento peço a primeira Secretária Neusdete Rossini Moreira para fazer a leitura
do projeto: Projeto de Lei Executivo nº 041/2020 – Altera a redação do artigo 14,
da Lei nº 1.322/2021 – Institui o Fundo Municipal de Educação Infantil e do Ensino
Fundamental – FMEIEF, no âmbito Municipal, e dá outras providências. Após a
leitura do projeto, prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo nº 041/2020 – Altera a redação do
artigo 14, da Lei nº 1.322/2021 – Institui o Fundo Municipal de Educação Infantil e do
Ensino Fundamental – FMEIEF, no âmbito Municipal, e dá outras providências. Está
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em discussão a urgência do projeto. Não havendo nenhuma manifestação, coloco
em votação. Quem for favorável à urgência permaneça sentado ao contrário se
levante. Regime de Urgência Aprovado por unanimidade. Passamos para a
Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto de Lei Projeto de Lei Executivo nº
041/2020 – Altera a redação do artigo 14, da Lei nº 1.322/2021 – Institui o Fundo
Municipal de Educação Infantil e do Ensino Fundamental – FMEIEF, no âmbito
Municipal, e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo
nenhuma manifestação, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Projeto Aprovado por unanimidade. Neste momento
partimos para o Encerramento, quero aqui agradecer aos nossos colegas
vereadores, né, que estão aqui presentes, né, pra mais essa sessão de trabalhos
que tivemos aqui agora e votamos esse projeto, um projeto de suma importância aí
para o nosso município. Desde já agradeço a Deus e agradeço a todos os presentes
que esteja um bom dia, e assim obrigado a todos e em nome de Deus declaro
encerrada essa Sessão Extraordinária, e para constar, Eu Primeiro (a) Secretário (a)
Neusdete Rossini Moreira, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será
assinada. Vila Pavão – ES, 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2021.

João Trancoso
Presidente

Neusdete Rossini Moreira
Primeiro (a) – Secretário (a)
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